Lighting

Dynalite Leading Edge
Dimmers
DLE1205
12 channel Leading Edge Dimmer Controller with a maximum
load per channel of 5 A.
Τα χειριστήρια με ροοστάτη τύπου leading edge (τεχνολογίας αποκοπής αρχής της
κυματομορφής) είναι ιδανικοί για κυκλώματα φωτισμού με αντιστατικές και αγώγιμες
ιδιότητες, συμπεριλαμβανομένων φωτιστικών πυράκτωσης, λαμπτήρες νέον και χαμηλής
τάσης. με συμβατό ηλεκτρονικό μετατροπέα. Αυτή η λύση Dynalite, που διατίθεται τόσο σε
διαμόρφωση ράγας DIN, όσο και επίτοιχου κουτιού, δίνει τη δυνατότητα χρήσης μιας
ευρείας σειράς χειριστηρίων με ροοστάτη τύπου leading edge (τεχνολογίας αποκοπής
αρχής της κυματομορφής) με ποικιλία αριθμών και μεγεθών κυκλωμάτων, για αυτόνομη
λειτουργία ή λειτουργία ως μέρος συστήματος, έτσι ώστε να καλύπτονται οι απαιτήσεις κάθε
έργου. Τα χειριστήρια ρυθμιστών έντασης κιβωτίου τοίχου έχουν σχεδιαστεί ώστε να
επιτυγχάνονται χρόνοι ανόρθωσης κυκλώματος μεγαλύτεροι από 100 μS, που παράγουν
μειωμένη φθορά του νήματος, μειωμένο θόρυβο τάσης τροφοδοσίας και παρατείνουν τη
διάρκεια ζωής. Οι ρυθμιστές έντασης έχουν σχεδιαστεί ώστε να είναι συμβατοί με
ηλεκτρονικούς μετατροπείς, οι οποίοι απαιτούν περιορισμένη αξιοποίηση της ονομαστικής
τιμής, δίνοντας τη δυνατότητα χρήσης της πλήρους δυναμικότητας του καναλιού.

δεδομένα Προϊόντων
Γενικές πληροφορίες

Συμβατότητα με την οδηγία RoHS της ΕΕ

Σήμανση CE

CE mark

Περιγραφή τύπου - μεγάλο κείμενο

12 channel Leading Edge Dimmer Controller

Συνθήκες εφαρμογής

with a maximum load per channel of 5 A.

Εύρος θερμοκρασίας περιβάλλοντος

Παρατηρήσεις
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Ναι

0 to +40 °C

Please download the Lighting - Product Data
Sheet for more information and ordering

Στοιχεία προϊόντος

options

Πλήρης κωδικός προϊόντος

871016350542800

τα δεδομένα υπόκεινται σε αλλαγές

Dynalite Leading Edge Dimmers

Όνομα παραγγελίας προϊόντος

DLE1205

Αριθμητής SAP - Πακέτα ανά εξωτερικό κουτί 1

EAN/UPC

8710163505428

Αρ. υλικού (12NC)

913703010009

Κωδικός παραγγελίας

50542800

Καθαρό βάρος αντιγράφου (τεμάχιο)

13,200 kg

Τοπικός κωδικός

DLE1205

Αριθμητής - Ποσότητα ανά συσκευασία

1

620 mm (24.40 in)

600 mm (23.62 in)

Σχεδιάγραμμα διαστάσεων

221 mm (8.70 in)

176 mm (6.92 in)

255 mm (10.03 in)

DLE1205

DLE1205
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